
Акт
загальшого огляду жплого будппку,

розташованого за адресою: вул. Попова, 5

Родаченко Л,В.

КП <Керуюча компанiя з обсrгловуваЕшI житлового
фонду Оболонського району м. Кисва)),
од-506

(назва виконавця посщт)

Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: головЕого iнженера Сахно С.М.,
iнженера 1-i категорii Соловян В.М., майстра техдiльницi Родаченко Л.В.

з 19.09.2022р.
(дата початку огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: вул. Попова.5 i встановила таке:

1. Житловий будинок, загапьна площа якого становить |7224,4 ув. м,
кiлькiсть квартир -294 lлтук.
На прибудинковiй територiТ розмirrцлоться 2 дитячпх майданчика

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчнпй стан ,lсплого булпнку та його прпбудинковоi територ[i:
Пiд час проведеЕня огляду жилого булинку Ns 5 по вул. Попова,

комiсiя перевiрила стан нес)лих та огородяq/ваJIьних конструкцiй, зовнiшнi
та внугрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО., ГВП,
ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнаннrI, дитячi, спортивнi майданчики та
прилеглу територiю.
При цьому виявлено:
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8 ходовl клlтки, сходовi отребують капiт{lлього ремонту в
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Впсновки KoMici[: технiчний стан житлового булинry по вул. Попова,5,
2 дитячtа< майданчика-задовiльниЙ. Житловий будинок придатний

та
до

експлуатацii в осiнньо-зимовий перiод 202
(оцiнка техяi.пlого ст {у, висповок про готовнiсть

булпнку у насryпний

Голова Koмicii: головний iнженер ОД-506

Члени KoMicii: irorceHep l -i категорii

майстер техдiльницi

.Щатаогляду(_ ) 2022р.

2-202
тацii го

Сахно С.М.

Соловян В.М.

Родаченко Л.В.
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